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Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Ар хи тек тон ски фа кул тет –  
Де парт ман за ар хи тек ту ру, Бе о град;  

Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Шу мар ски фа кул тет –  
Од сек за пеј за жну ар хи тек ту ру и хор ти кул ту ру, Бе о град
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БЕ О ГРАД СКИ ПА СА ЖИ  
XX ВЕ КА

АНА ЛИ ЗА ТИ ПА И КРИ ТИЧ КО  
ИС ПИ ТИ ВА ЊЕ ПРО СТОР НОГ  

ПО ТЕН ЦИ ЈА ЛА
Сажетак: Као по ла зна осно ва ис тра жи ва ња, у овом ра ду, по ста
вљен је про стор ни фе но мен XIX ве ка – па саж (pas sa gen, нем.) – од
но сно, нат кри ве ни (за шти ће ни) про лаз из ме ђу две ули це, умет нут 
у град ски блок, ко ји је, пре ма оп сер ва ци ја ма Вал те ра Бе ња ми на 
(Wal ter Be nja min), пред ста вљао је дан од су штин ских из ра за мо
дер но сти у вре ме ну свог на стан ка. Упо ре ђи ва њем и ис пи ти ва њем 
про ла за/па са жа у ур ба ној исто ри ји Бе о гра да то ком XX ве ка, рад 
ана ли зи ра тран спо зи ци ју овог ти па у кон тек сту про из вод ње про
сто ра у раз ли чи тим дру штве ним окви ри ма, и про бле ма ти зу је је 
кроз ак ту ел на пи та ња са вре ме не де ва ста ци је и ре дук ци је јав ног 
до ме на и јав не сфе ре на гло бал ном ни воу. Овим ра дом на ста вља ју 
се и про ду бљу ју прет ход но за по че та на уч на ис пи ти ва ња ау тор
ки, кроз но ву пред мет ну гра ђу, про блем ске окви ре и ис тра жи вач
ка пи та ња про ве ре на у ре де фи ни са ној кри тич кој пер спек ти ви, 
ко ја се ба ве еман ци па тор ским по тен ци ја лом про сто ра по себ них 
типоло ги ја, из ван уо би ча је них де фи ни ци ја и ин тер пре та ци ја.

Кључне речи: архит ек тон скo про јек то ва ње, град ски па саж, 
еман ци па тор ски по тен ци јал простора, Бе о град

МАРИЈА МИЛИНКОВИЋ и ДРАГАНА ЋОРОВИЋ



154

МАРИЈА МИЛИНКОВИЋ и ДРАГАНА ЋОРОВИЋ

Увод не на по ме не1

Пажњакојаседанаспоклањајавномградскомпросторуи
његовомкапацитетудаомогућииподстичејавниживот,без
обзиранасвеизазовесавременихтрансформацијаглобал
ног друштва, у контекстуиспитивањапросторног капаци
тетаградскихпасажа,омогућавадасебољеразумефизичка
формаовихпростора,функцијекојеобезбеђујуиодноспре
маосталим елементимаизграђене средине.Уколико усво
јимоставда јетипидејаомоделуилипринципкојислу
жикаоводиљазастварањеодређенеформе,алиидатип 
гра ђе ви на или про сто ра одређујемопреманачинуживота
икултури,2следидаинтенцијаоистраживањупросторног
идруштвеногпотенцијалаурбанихпасажаодражаванамеру
дасеиспитајузначењатранспоновањаовогархитектонско
урбанистичкогобликаизевропскогкултурногмиљеауно
вусредину,алиистотакоитранспоновањаовогтипакроз
различитедруштвенедискурсетокомXXвекауБеограду.
Прошливекјеуархитектонскојисторији,прематумачењу
теоретичараархитектуреЖанЛујКоена(JeanLouisCohen),
обележенкаовеккојисуунајвећојмерикарактерисалеус
постављенерелацијеизмеђуразличитихконцепата,њихова
трансгресијауразличитимкултурниммиљеима,алитакође
иконтинуитетметаморфозеархитектонскихтипова.3

Прваоддвепремисеовогистраживања,заснивасеначиње
ницинакојууказујеисторијагенезеитрансформацијеград
скихпасажа:дасутопросторихибридне,дуалнетиполо
гије–измеђуулицеикуће–идаимајувиталнипотенцијал
којимможедасепревазиђеурушавањеквалитета,односно
девастирањејавногпростораусавременимградовима.Ети
мологијаречикојаозначаваовајпојам,алииисторијараз
војатипологијесамогпростора,указујунањеговиманент
нидвострукикарактер.4Појампасажа,премафранцуском

1 Овајрадјереализовануоквирупројекта„Истраживањеклиматских
променаиутицајнаживотнусредину:праћењеутицаја,адаптацијаи
ублажавање”(43007)којифинансираМинистарствозапросвету,науку
итехнолошкиразвојРепубликеСрбијеуоквирупрограмаИнтегриса
нихиинтердисциплинарнихистраживањазапериод20112017.годи
не.

2 Sandalack,B.A.andUribe,F.A.(2010)OpenSpaceTypologyasaFrame
workforthePublicRealm,The Fa ces of Ur ba ni zed Spa ce,Berełkowski,R.
ed.,Ar chi tec tu ral Vo lu mes 1,Poznan:Exemplum, pp.4786.

3 Cohen,J.L.(2012)The Fu tu re of Ar chi tec tu re Sin ce 1889,London/New
York:Phaidon,pp.1415.

4 Ćorović,D.andMilinković,M.Beyondthepassage:Analyticalprobeinto
theemancipatorypotentialofspace,in:Proceedings of the 10th EAAE/ARCC 
International Conference, Lisbon, Portugal, 1518 June 2016: Architectural 
Research Addressing Societal Challenges, Volume 1,CouceirodaCosta,M.,
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оригиналу,којиводипореклоизлатинског језика /passūs/:
pas sa ge,означавапросторгалеријакојијенастаоуФранцу
скојкрајемXVIIIвека,односно,засвођенипокривенпро
лаз,укојемсузанатскеитрговачкерадњебилесмештенеса
обестранеподужнеосепролаза.Вишеод150оваквихга
леријасаграђенојесамоуПаризу,упрвимдеценијамаXIX
века,аликаснијеиумногимградовимаЕвропеиСеверне
Америке.5

Друга поставка истраживања проистиче из читања и са
временог разумевања семиналног делаВалтера Бењамина
(WalterBenjamin),Das Pas sa genWerk,односноThe Ar ca des 
Pro ject.6Урадуполазимоодпретпоставкедаистраживање
културнихстремљењаједногдруштва,којасуоличенауод
ређенимвизуелнимифункционалнимквалитетимапосто
јећег или пројектованог простора, доприноси разумевању
еманципаторског потенцијала једне заједнице. Кроз архи
тектонска истраживања просторног потенцијала градских
пасажауXXвекууБеограду,уовомрадусекритичкииспи
тујесавременидруштвениоквирјавнихградскихпростора,
алиисавременикапацитетпросторне,атимеисуштинске
регенерације јавнесфере, каои токолики једанасстепен
критичкоготклонаодеманципаторскихидеалапретходних
културолошкихнивоаистремљењаједногдруштва.

Пр ви бе о град ски па саж: Гранд па саж  
ар хи тек те Ни ко ле Не сто ро ви ћа,  

19101912. го ди не

Испитивањеархитектонскогтипапролазаилипасажапоче
лојеодпосматрањаичитањафотографијaГранд па са жау
КнезМихаиловојулицибр.19уБеограду,којесеналазеу
АрхивуСрпскеакадемијенаукаиуметности,којесусними
лиЖивковићиАнтонијевић,текнекугодинупредпочетак
Првогсветскограта,кадајепросторисаграђен.Наједнојод
фотографија(слика1)видисеентеријерпролазасастакле
нимкровоминизомновоотворенихтрговачкихизанатских
радњи,каоинеколикоособауњему,којеподстичуинтере
совањезаодговоренапитања:укаквомјеодносубионови
просторниоквирсакорисницимапростора?накоји јена
чинпрвибеоградскипасажотвориомогућностизаодвијање

Roseta,F.,PestanaLages, J. andCouceirodaCosta,S., eds. (2017)Boca
Raton,FL:CRCPress/Taylor&FrancisGroup,pp.231238.

5 Исто.
6 Benjamin,W.(2002)The Ar ca des Pro ject,Eiland,H.andMcLaughlin,K.,

trans.,Cambridge,Mass./London,England:TheBelknapPressofHarvard
UniversityPress.
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активности које претходно нису постојале у јавном и/или
приватном простору града? које су просторне и програм
ске карактеристике Гранд па са жа постале елементи ти
полошког кода и основа за будуће просторновременске
транспозиције?

У претходно наведеним предметним, проблемским и тео
ријскимоквирима,овастудијаполазиодиспитивањаслуча
јаГранд па са жауКнезМихаиловојбр.19,каснијепознатог
икаоСпа си ћев па саж.Наовојадреси јекрајемXIXвека
биоплацса једноспратницомизграђеном1875,попројек
туархитектеАлександраБугарског,ивеликимдвориштем
оријентисанимкаулициОбилићеввенац.7Наистомместује
1912.годинеизведендвоспратни,једнотрактниобјекат,који
јепројектоваоархитектаНиколаНесторовић8завелетргов
цаНиколуСпасића,којијекупиоимање1910.године.Тада
је у средишњем делу плаца формирано и покривено уну
трашњедвориште, простор сновоотворенимтрговинским
изанатскимрадњама,односнопролаз,којимјебиломогуће
изтрговачкеКнезМихаиловеулицедоспетиуулицуОби
лићеввенац,којајеутовремеводилакајошувекстаром,
оријенталномБеограду.9Корисницизанатскихрадњиуовом

7 Аноним(1931)Спо ме ни ца Ни ко ле Спа си ћа,Београд:ЗадужбинаНико
леСпасића.

8 Павловић,М.(2014)Жи вот и де ло ар хи текте Ни ко ле Не сто ро ви ћа 
(18681957),докторскадисертација,Филозофскифакултет,Универзи
тетуБеограду,Београд.

9 Аноним(1931)нав.дело;Борић,Т.(2002)ЗадужбинеНиколеСпасића
ињеговогфондауКнезМихаиловојулици,Ар хи тек ту ра и ур ба ни зам,
10,Београд:ИнститутзаархитектуруиурбанизамСрбије,стр.6681;
Павловић,М.нав.дело;Ćorović,D.andMilinković,M.нав.дело.

Слика1НиколаНесторовић,ПасажНиколеСпасићаилиГранд
пасаж,КнезМихаиловабр.19,Београд,191012,снимљенооко
1912;фотографија:ЖивковићиАнтонијевић.Извор:Архив
САНУ(Српскеакадемијенаукаиуметности);сигнатура:

14410IB1352.
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пасажу,уколикобиостварилипазарод20,0тадашњихдина
ра добијали су бесплатну карту за биоскоп који се такође
налазиоуГранд паса жу.10

Поливалентност оваквог јавног градског простора, првог
теврстеуБеограду,указујенањеговевишеструкенамене
којесемеђусобнопреклапајуипреплићу:тојебилоисто
временоместозаразменуитрговину,зазанатскерадњеи
биоскоп,тојебиоикоридоризаштићениградскипролаз,
покривеносклониште,местозасусрете,зазабаву,зазајед
ничкаискуствакојапроизводиипромовишемодернакулту
раграда.Организацијапростораињеговаматеријализација
одговарале супарискимпасажимаизXIXвека.11Метална
конструкција крова, са стакленим окнима, налазила се у
висинипрвогспрата.Свиархитектонскиелементикојису
рашчлањавалиовајпростор,истовременосуга,ритмичним
распоредомизлога,прозора,пиластера,визуелноуједиња
вали,докгајеотворенимипрозрачнимчиниладневнасве
тлосткојујепропуштаозастакљеникров.12Чињеницадаје
упитањупокривен,алинеизатворенпростор,чијисуобод
низидовиистовременоунутрашњи,посвојојдиспозицији,
испољашњи,посвојојматеријализацији, говориуправоо
амбиваленцијиидвострукомкарактеруовеархитектонске,
односно урбане типологије. Београдски пасаж је предста
вљаоготовархитектонскииурбанистичкипроизвод,којије

10Аноним(5.јун1912)НовоотворенаобућарскарадњауГрандПасажу,
По ли ти ка,стр.4.

11Gallica,ReconstituerleParisduXIXesiècleenphotographies,01.04.2017,
http://gallica.bnf.fr/blog/03022016/reconstituerleparisduxixesiecleen
photographies

12Павловић,М.нав.дело,стр.250255.

Слика2НиколаНесторовић,ОбјекатуУлициОбилићеввенац
17,191012,снимљенооко1912;фотографија:Живковићи

Антонијевић.Извор:АрхивСАНУ(Српскеакадемијенаукаи
уметности),сигнатура:14410IB1350.
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преузетиз технолошкиразвијеније традицијеиуметнуту
постојећеградскоткивоикултуролошкимиље,укојимаје
добионовефункцијеиновасимболичказначења.13

НиколаСпасић,занатлијаитрговац,доброчинитељипред
узетник, у градској историји је запамћен по беспрекорној
пословнојетициихуманитарномраду.14Овајспособнипо
јединац,чланједногдруштванапочеткумодернизацијских
процеса, бирао је исто тако способне стручњаке, најбоље
архитектезапројектантесвојихобјекатаукојимасукори
шћенинајквалитетнијиматеријалиградње,савременитех
ничкиуређајиинајмодернијиинвентар.Спа си ћев па сажје,
каопроизводприватнеиницијативе,врхунскогархитектон
скогзнањаинапреднетехнологије,биоиартикулација–ка
копишеБењамин– колективног сна о томешта би једно
друштвотребалоилимоглодабуде.15

ОбјекатГранд па са жапремаКнезМихаиловојулицисру
шенје1939,аупериоду19401941,премапројектуархитек
теВладиславаД.Владисављевићаподигнутјевишеспратни
стамбениобјекаткојисесастојаоизбочнихкрилаипопреч
ног тракта, као чеоног „зида” ка КнезМихаиловој.16 Том
приликом јеуклоњендвоводнистакленикров,али јепро
стор задржаосвојуфункцијупролазаизмеђуулицадода
нас.Уседамдесетимгодинамаје,удуху„малогурбанизма”
и у процесима заштите и конзервације овог објекта, био
актуеланпројекатархитектеСветиславаЛичине,заревита
лизацијупасажа.Заједносаконзервацијомирестаурацијом
овогпросторау2012,билојенајављеностварањепростора
зауметничкеперформансе,галеријеирадионицестарихза
ната,17алисетониједогодило.

Пр ва тран спо зи ци ја: кон курс ни про је кат за  
Те ра зиј ску те ра су ар хи тек те Ни ко ле До бро ви ћа, 

19291930. го ди не

Заразликуоднекихдругихевропскихпрестоница,каошто
је,например,Истанбул,концептнаткривенихпролазана
сталихпоугледунапарискепасажеXIXвеканијеседаље

13Ćorović,D.andMilinković,M.нав.дело.
14Аноним(1931)нав.дело;Софронијевић,М.(1995)Да ри ва ли су сво ме 

оте че ству,Београд:БиблиотекаградаБеограда/DBRInternational
Publishing.

15Benjamin,W.нав.дело.
16Борић,Т.нав.дело.
17Milosavljević, M. (3. februar 2012) Restauracija Spasićevog pasaža, Ve

čer nje no vo sti online, 22. 03. 2017, http://www.novosti.rs/vesti/kultura.71.
html:364909RestauracijaSpasicevogpasaza
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развијаоуусловимабеоградскеурбанесредине.18Упериоду
измеђудвасветскарата,међутим,овајтиполошкиконцепт
јена јединственначинтранспоновани,умодернистичком
идиому, проналазимо га у неколико неизведених пројека
та архитектe Николе Добровића. Као и претходно анали
зиран пример, он је такође заснован на конструктивним
инвенцијамаи технолошкомнапретку који је донела нова
епоха.

Наиме, у богатом опусу једног од најзначајнијих „побор
ника” модерне архитектуре у Југославији, аутора бројних
пројекатаиизведенихобјеката уПрагу,Дубровнику,Бео
граду,ХерцегНовом,Игалу,каоиважнихтекстова,уџбе
никаитеоријскихрадова,проналазимонизпројекатауко
јиматиполошкимоделкојимсебавимодобијановепојавне
обликеипрограмскеконцепције.Кључнипројекат,уовом
смислу,јестеконкурснирадзаТеразијскутерасууБеограду
из19291930.године.19Овајрадпредстављакритичнутач
кууДобровићевојкаријери,алии једаноднајзначајнијих
догађаја у урбаној историјиБеограда.Међу28радова, на

18Павловић,М.,нав.дело.
19Одпосебногзначајазаисторијуитеоријумодернеархитектуресуар

хитектонскиобјектиНиколеДобровићанасталисуурегионуДубров
ника,упериоду19341941.ПоредХотелаГранд,наострвуЛопуд,низ
модернихвила,затимДомферијалногсавеза,надоградњавилеВолф,и
реконструкцијаренесанснепалатеСпонзаудубровачкомСтаромгра
ду,заједноговореоједномизузетноммодернистичкомпројектантском
опусу, који, данас је то сасвим евидентно, далеко превазилази грани
це локалног и нацоналног, у историји архитектонског модернизма на
тлу Југославије.Милинковић,М. (2007)Кри тич ка прак са ар хи тек та 
Ни ко ле До бро ви ћа: Ду бро вач ки пе ри од, 1934–1943, магистарска теза,
Архитектонскифакултет,УниверзитетуБеограду,Београд;Blagojević,
Lj.(2015)Iti ne re ri: mo der na i Me di te ran. Tra go vi ma ar hi te ka ta Ni ko le Do
bro vi ća i Mi la na Zlo ko vi ća,Beograd:JP„Službeniglasnik”/Univerzitetu
Beogradu‒Arhitektonskifakultet.

Слика3Теразијскападина,Београд,око1930.Извор:
ФотодокументацијаНовинскоиздавачкогпредузећаБорба.
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међународномтакмичењу,Добровићевпројекатподгеслом
Урба ни змусосвојиојепрвунаграду.Дабисморазумеливи
зионарскиконцептНиколеДобровића,потребноједаима
моувидугеографскекарактеристикеовогместаиисториј
скиконтекстукомејенастао.Наиме,поредпростораБео
градскетврђавеиКалемегдана,тргТеразије јебио једини
отворенијавнипросторуградусакогајебиломогућесагле
датииосетитијединственспектаклтопографијеиурбаног
пејзажаБеограда.

ОвајпројекатјезаБеоград1930.године,какопишеЉиља
наБлагојевић,биорадикаланкаоиЛеКорбизијеов(Char
lesÉdouardJeanneret,LeCorbusier)планВоазен(Voisin)за
Париз1925.године.Овојебилопрвипутуевропскојисто
ријидајеједанмодернипројекатприхваћенинаграђенна
конкурсузареконструкцијуисторијскогцентраграда.20Ар
хитектонскаструктураконкурсногрешењапроизашлајеиз
размишљањаоширемурбаномконтексту,омогућностима
повезивања са луком, железничком станицом, и шетали
штем на обали реке: отуда и строга аксијална симетрија
архитектонскогкомплекса,и једноставностхоризонталног
планаприземнеетажеовогобјекта.Празнинаусредишњем
просторутераседефинисана једвемаподужнимзградама,
са кулама висине десет спратова, које наглашавају улаз у
комплекс.Какобисавладаовеликувисинскуразликуизме
ђуободнихулица,Добровићјеорганизоваоширок,отворен
јавни простор – терасу, на нивоуТеразијског трга, и ком
плекснуструктуруподземнихпролазасакомерцијалнимса
држајимаусутерену.Учланкуобјављеномуљубљанском
часопису Ар хи тек ту ра јануара 1932. године, Добровић
пише:дапоредкомерцијалнихсадржајаитрговинеусуте
рену,икафеаиресторанакојизаузимајупросторпоободу
терасе,навишиметажамаконцентрисанједуховниживот
становника,којислужи„зарекреацијуфизичкиипсихички
изнуреногпрестоничкогстановништва”.21О јасноизраже
ној свести о добробити целокупног становништва, говоре
ицртежипланиранихподземнихпролазаисподТеразијске
терасе, са стакленимизлозимаилатералнимосветљењем.
Онииндиректнореферирајунаисторијскепреседане,ализа
разликуодунутрашњефасадеСпасићевогпасажа,накојој
сесмењујуелементинеокласицизмаисецесије,Добровиће
випролазисуогољенепросторнекулисе,ослобођениорна
мената.Сведенинаједноставнепросторнеструктуречијаје

20Blagojević,Lj.(2003)Mo der nism in Ser bia: The elu si ve mar gins of Bel gra
de ar chi tec tu re, 19191941,Cambridge,MA:MITPress.

21Dobrović,N.(1932)Uređenje„Terase”naTerazijamauBeogradu,Ar hi
tektu ra,4,Ljubljana,str.116.
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јединадекорацијазеленилоујавномпростору,отворенису
занајразличитијесадржајеисвепотенцијалнекориснике.

Удетаљномописупројекта, једаноднајзначајнијих аргу
менатаодносисенаекономскуефикасностиисплативост
овогграђевинскогподухвата,иовајаспектвременомпоста
јесвезначајнији,какоауторувиђадасемогућностизареа
лизацијупројектасужавају.Крајемфебруара1932.године,
ДобровићобјављујеновичланакудневномлистуВре ме,у
коме презентује процену трошкова изградње грађевине и
очекиванихприходауњеномкоришћењу,указујеназајед
ничкиинтересдржаве,градаиграђанаБеограда,локалних
имеђународнихтрговачкихпредузећаипредвиђадабисе
изградњаисплатила за само5 година.Међутим,овај апел
упућенграђанима,стручњацимаиградскимвластиманије
наишаонаочекиваниодзив,пажњајавностијеубрзопро
мениласвојфокус,и,допочеткаДругогсветскограта,До
бровићјејединоуспеодаинтегришеконцептТерасеунови
Регулационипланградакојијеусвојен1938.године.

Пасажи,аркадеинаткривенипролази,каоштосмопретход
ноустврдилипредстављајузначајнепросторнеелементеу
низуДобровићевихпројеката.ПоредТеразијскетерасе,по
менућемосамонеколиконајзначајнијих.Онамени,значају
иразличитимначинимаорганизацијепасажаинаткривених
пролазанајвишесазнајемоуТехничкомописунеизведеног
пројекта заДомМатице српске уНовомСаду, који је на
стаонепосреднопрепочеткаДругог светскогратау Југо
славији.Уовомпројекту,изградњанизааркададужуличног
фронтабилајепредвиђенаурбанистичкимусловима,алије
унутрашњи, стаклом наткривени пролаз, био пројектован
усвакојодтрипонуђенепросторнопрограмскесхеме.Не
штодругачијеконцептуалнепретпоставке,којесеодносена
овепросторнеелементе,налазимоиуконкурсномпројекту

Слика4НиколаДобровић,конкурснипројекатзаТеразијску
терасу,192930.Извор:Dobrović,N.(1932)Uređenje„Terase”na

TerazijamauBeogradu,Arhitektura,4,Ljubljana,str.117.
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заПалатуПРИЗАДуБеограду,из1937,укоменаткривени
просториозначеникао„аркаде”,отварајуиштитеприступ
стамбенимјединицамасмештенимусутеренуПалате.22Иа
кобитноразличитипосвојојвеличини,структуриинамени,
„аркаде”и„пасaжи”усватриконкурснарадаукључујубри
гуодобробитистановништва.

Променадруштвенополитичкогсистемаупослератномпе
риоду,отворилајенаизгледновемогућностизареализацију
ДобровићевогконкурсногпројектазаТеразијскутерасу.Са
позицијеГлавног архитекте градаБеограда,Добровићпо
новопосматрапроблемТеразијауширемконтекстуобнове
иреконсктрукцијепорушеногграда.Цртежиз1946.године,
приказујеТеразијскутерасукаонултутачкуупроцесупла
нирањаиизградњеновеметрополенаобеобалерекеСаве.
Истегодине,Добровићпочињепроцесреализацијепланова
заТеразијскутерасусистематскомрегулацијомсаобраћаја
у центру града. Декоративне елементе урбаног мобилија
ра,укључујућиивеликуфонтануусредиштутрга,замени
лесуширокеградскеулицеиподземнипролазизапешаке.
Изнова,овиприпремнирадовисубилисвештојеНикола
Добровић успео да реализује.Међутим, послератна архи
тектонскаиурбанистичкапраксауСоцијалистичкојФеде
ративнојРепублициЈугославији,постепенојеуспоставила
новестандардеформирањајавнихградскихпросторауно
вимдруштвенимусловима.Уовомсмислу,свакакоједанод
најрепрезентативнијихпримерановетиполошкетрнспози
цијеналазиосесадругестранетрганаТеразијама.

Дру га тран спо зи ци ја: Бе зи стан,  
ар хи тек та Вла де та Мак си мо вић, 1953. го ди на

КаоиуслучајуСпасићевогпасажа,пролазБезистан,23који
јеполовиномпрошлогвекапројектоваоархитектаВладета
Максимовић,24такођејеповезиваодваважнаградскајавна
простора:садавећстарогградскогтрганаТеразијама,ино
вог,манифестационогТргаМарксаиЕнгелса,предвиђеног
замасовнедруштвенескупове.Уистомпериоду,архитек
таМаксимовићјесаВидомВрбанићемурадионеизведени
пројекат за уређењеТеразијске терасе (1950), а нешто ка
сније,такођенаТеразијама,изведенисуњеговипројектиза
Инвестиционубанку (1958)и зграду Југословенске књиге

22Милинковић,М.нав.дело.
23Речбе зи стан/bezistãn/јеперсијскогпореклаиозначаватржиште,по

кривенучаршију,деотргаподкровом;Вујаклија,М.(1988),Лек си кон 
стра них ре чи и из ра за,Београд:Просвета,стр.107.

24Stojanović,B.iMartinović,U.(1978)Be o grad: 19451975: ur ba ni zam: 
ar hi tek tu ra,Beograd:Tehničkaknjiga,str.124.
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(194952).25ИновацијекојесууведенепројектомБезистана
уфункционалном, технолошком,обликовноми симболич
комсмислу,билесуизразвеликепроменедруштвеногси
стемапослеДругогсветскограта,иогледалесусе,поред
осталог,ууспостављеномновомодносуизмеђукомерцијал
ног,културногиуслужногсектора,уупотребисавремених
конструкцијаиматеријала,иуспостављањуновихстандар
даза јавнеградскепросторе.Условљенаовимпроменама,
применановихвизуелнихиестетскихпросторнихкодова,
значила је конструкцију отворене бетонске надстрешни
це са куполомизнадфонтанеиновомврстомалегоријске
скулптуре:Же на са шкољ ком,АлександраЗаринаиз1959.
године.

Прве слике из живота пролаза Безистан, засноване су на
пројекцијиидејеоновомдруштву,односнонаколективном
снуоепохикојадолази.Најзначајнијиеманципаторскипо
тенцијал у проучавању архитектонске типологије пасажа,
налазимоуправоуодвајањуодсновапрошлостииуанти
ципацијибудућности.Архитектонскоистраживањеможеда
допринесеподизањусвестистручнејавностиомогућности
и начинима организовања алтернативног, „трећег просто
ра”.Вредности које постоје у амбивалентнимпросторима
пасажа налазе се у искуству њиховог живота у времену,
свихактивностииактеракојисугачинилиикојипомажу
размишљањуоновимтранспозицијамаи стварањуквали
тетнихјавнихградскихпростора.

УвидубогатуфотодокументацијулистаБор баифотогра
фије на којима је приказан простор Безистана у различи
тим периодима осме и девете деценијеXX века говори о

25Исто,стр.125.

Слика5ВладетаМаксимовић,ПролазБезистан,Теразије,
Београд,1953,разгледница.Извор:Приватнаколекција

МаријеМилинковић.



164

МАРИЈА МИЛИНКОВИЋ и ДРАГАНА ЋОРОВИЋ

флексибилности овог простора и креативности уњеговом
коришћењу. Документи из градског живота сведоче о ка
пацитету простора да прими широк спектар друштвених
догађаја, али и индивидуалне иницијативе као манифе
стације неспутаног одвијања свакодневногживота у који
мапрепознајемоиостварењеДобровићевезамислиопро
лазима испод Теразијске терасе, односно инклузији свих
потенцијалнихкорисника.

Уопштојдруштвеној,социјалној,вредноснојиекономској
деградацији у последњој деценији XX века на простору
бившеСФРЈ,уследилисудубинскипоремећајиусвимсфе
рамајавногживота.ИјавнипросторБезистанајепостепено
губиоелементесвојепрвобитнефункције,унајвећојмери
збогкоренитетрансформацијеитранзицијеободнихсадр
жаја,укојојједотадашњавредностоличенаунеочекиваној
виталностипросторапасажа–сасвимугушена.Вероватно
јенајдрастичнијаилустрацијаовихпроцесапримернекада
чувеногбиоскопа„Козара”,садржајакојијеуносионарочи
тудинамикуусвакодневниживотупасажуБезистан,акоји
јеумеђувременупрошаопроцесприватизацијеитешкоје
оштећентокомпожара,2012.године.Безобзиранапокуша
једасеовајпросторупретходномпериодуделимичноили
употпуностиревитализује,ипак,идаљеостаједевастиран
упостојећемдруштвеномиполитичкомконтексту.

Слика6ВладетаМаксимовић,ПролазБезистан,Теразије,
Београд,1953:КонцертуБезистану,снимљено28.јула1987.

Извор:ФотодокументацијаНовинскоиздавачког
предузећаБорба.
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За кљу чак

Еманципаторскипотенцијалспецифичнеархитектонскети
пологије пасажа откривамо кроз два, међусобно повезана
аспекта.Пролазиилипасажисуместатранзиције,уметну
тауурбаноткиво,чијесупросторнеипрограмскекарак
теристикеосновазауспостављањеновихкорелацијаизме
ђуприватногијавногдомена.Овоистраживањејевођено
идејомдаспецифичанкарактерпасажа,акосуосмишљени
као отворени и двострукокодирани простори који имају
јаснодефинисануструктуру, алиистовременои зависеод
случајностиинепредвиђенихоколности–можедадопри
несе стварању нових облика јавногживота.Истовремено,
истраживање ове специфичне архитектонске типологије,
односисеинаактуелнедебатеоурушавању,пропадањуи
нестајањујавнихпростораданас,наглобалномнивоу,26под
теретом бројних супротстављених друштвених, политич
ких,културнихиекономскихинтереса.Истраживањеисто
ријскеперспективеразличитихархитектонскихалата,уре
ђаја,концепата,различитихпројектантскихстратегијакоје
доприносе стварању простора амбивалентног карактера,
каоињихова јукстапозиција,омогућавајуархитектидасе

26Springer, S. (2011) Public Space as Emancipation: Meditations onAnar
chism,RadicalDemocracy,NeoliberalismandViolence,An ti po de, 43 (2),
Oxford:BlackwellPublishingLtd.,pp.525562.

Слика7ВладетаМаксимовић,ПролазБезистан,Теразије,
Београд,1953;РеконструкцијаБезистанакрајемосамдесетих

годинаXXвека.Извор:Фотодокументација
НовинскоиздавачкогпредузећаБорба.
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ослободи претходне парадигме, односно допуштају, како
пишеВалтерБењамин,то је„правоослобођењеодепохе,
којеимаприродубуђења”.27

Архитектонска анализа три типа пасажа у Београду, од
којихДобровићевније изведен, а остала два су временом
физичкипросторноикултуролошкиурушена,успоставља
релацијекојеиначенепостоје.Наиме,ниједанодовихпа
сажа, врло јевероватно,нијенастаоудиректнојрелацији
са хронолошким претходником. Међутим, паралелно са
временосагледавањеовихпросторасњимаприпадајућим
друштвенимконтекстима,затимистраживање,испитивање
иразматрањењиховогопстајањауразличитимкултуроло
шкимситуацијама,каоиразматрањееволуцијесамеидеје
опрелазнимилипролазнимпросторима,омогућавајујасни
јиувидутокаквимогуњиховиеманципаторскиквалитети
дабуду.Тимесевраћамонапитањепостављенонапочетку
овогесеја,отомегдејеместокорисникапасажа,свихдру
штвенихчинилаца,анаравноистручњака,архитектеуста
варањујавногградскогпростора?Девастацијуиурушавање
свихобјекатаНиколеСпасићанаподручјуКнезМихаилове
улице,ТијанаБорићвидиуиндиферентномодносунових
корисникапремањиховој културнојиисторијској вредно
сти, у процесима рушења и уништавања градских амби
јената, као и у нерегулисаном статусу споменика културе
коднас.КадајеупитањупасажНиколеСпасића,додатни
аспект сагледавања проблема, преноси тежиште проучав
њана сам јавнипросторкоји сенаовомместуформирао
и трансформисао. УГранд па са жу су архитектонска екс
пертиза и приватно предузетништвоиницијално створили
хибриднипросторулицеикуће,укојем,башкаоинаве
роватнопрвој забележенојфотографијиизпериода (слика
1)приликастановникаградаикорисникапростораизгледа
каоетерична,снолика,инесасвимдефинисанапојава.До
бровићевипасажинасинформишуо архитектидемијургу
којизаједницидоносипрометејскиквалитетуређенихпро
сторнихиекономскиходноса.ПролазБезистан,сасвојим
идеолошкимисимболичкимвредностима,својимцентрал
ним положајем, величином и значајем, највише говори о
визуелном, али и суштинском, значењском преиначавању
београдскихјавнихпросторауXXвеку.Оношто,заширу
јавност анонимни, архитекта ствара за колектив, испоља
васеумоментунастанкаБезистанакаосаноновојепохи,
довољнофлексибиландареалностсвихкаснијихдруштве
них транзиција јасно рефлектује у овом простору, током
различитих фаза његових трансформација. Прометејски

27Benjamin,W.нав.дело,стр.883884.
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квалитет, како у овом пресеку истраживања закључујемо,
недоносениархитекта,никорисникпростора,већтежња
свих актера упреиначавању јавних градскихпростора, ка
стварању знања о томе да снолики прикази колективног
несвесногпретходнеепохенисупутоказзабудућност,већ
тачкенакојимасеусадашњостипровераваеманципаторски
капацитетсамогдруштва.
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THE20thCENTURYBELGRADEPASSAGES:
ATYPOLOGICALANALYSISANDCRITICAL

EXAMINATIONOFTHEPOTENTIALSOFSPACE

Abstract

As noted byWalterBenjamin, the spatial phenomenonof a covered
glassroofed passage, stretched between two streets and inserted
inside a city block, encapsulated the extreme cultural ambivalence:
by expressing repression through the ideology of consumerism and
expressing freedom through the utopia of abundance. The hidden
emancipatory potentials of the city passages, observed closely in a
particular case, represent the subject of this paper and the analytical
probethatexaminesthehistoricalconditionsofaparticularenterprise.
When the Passage of Nikola Spasić was constructed in the main
pedestrian and shopping street of Belgrade in 1912, the époque of
Parisianstyle arcades had already passed. Observed in this broader
perspective, theconstructionof thePassage,according to theproject
ofNikolaNestorović,oneofthemostprominentSerbianarchitectsof
theperiod,wasonlyalateechooftheParisian18thcenturyinvention.
The comparison and contention between the three chosen, realized
and unrealized, transpositions of the Passage in Belgrade, designed
by different prime architects of the time, in relation to Benjamin’s
ideaof spacewith emancipativepotential, correspondinglypointout
the protean capacity and open up new alternatives in the context of
contemporaryproductionofspace,particularlyimportantinthelightof

achangingglobalculture.

Kеywords: architectural project, city passage, emancipatory potential 
of space, Belgrade


